Додаток №1
до Розпорядження №27 від 05 жовтня 2018 року
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОМУ ЗАХОДІ
«ЖИТИ МУЗИКОЮ РАЗОМ З SUBARU НА ПОДОЛІ»
(надалі – Правила)
1. Загальні положення
1.1. Назва рекламно-маркетингового заходу - «Жити музикою разом з Subaru на Подолі» (надалі
- Акція).
1.2. Організатором Акції виступає ТОВ «Богдан Авто Холдинг», що знаходиться за адресою:
04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська 3, тел./факс (044) 277-73-18.
1.3. Акція проводиться у відповідності з умовами даних Правил в ТОВ «Богдан-Авто
Поділ», що розташоване за адресою (надалі – Замовник): 04080, Україна, м. Київ, вул.
Новокостянтинівська 3.
1.4. Учасниками Акції є фізичні особи, які, під час дії Акції, здійснили придбання автомобіля
модельного ряду Subaru (надалі іменується – Транспортний засіб).
1.5. При реалізації Транспортних засобів інші акційні пропозиції, що діють в цей період, не
поширюються.
1.6. Акція триватиме з 15 жовтня 2018 року до 10 листопада 2018 року включно
(надалі – Період проведення Акції).
1.7. Інформування Учасників Акції проводиться шляхом розміщення правил Акції та змін до них в
мережі Інтернет за адресою: bogdanauto.com.ua.
1.8. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.
1.9. Будь-які зміни Правил проведення Акції вступають в силу з моменту повідомлення
Організатором про такі зміни та їх офіційного розміщення в мережі Інтернет за адресою:
bogdanauto.com.ua.
2. Вимоги до Учасників Акції
2.1. Приймати участь в Акції можуть громадяни України, які постійно проживають в
Україні, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій, та яким на початок проведення Акції
виповнилось 18 років (надалі – Потенційні учасники Акції).
2.2. Потенційні учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови виконання ними умов
участі в Акції, що передбачені в п.2.4 з урахуванням п.2.1 цих Правил.
2.3. Учасниками Акції не можуть бути:
2.3.1) нерезиденти України;
2.3.2) співробітники, власники Організатора, співробітники третіх осіб, залучених до проведення
Акції (надалі - Партнери), члени їх родин. Під безпосередніми членами родини розуміються дружина,
чоловік, діти, батьки, рідні брати, сестри, дідусі, бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи,
які мають пряме відношення до власників та співробітників Організатора, Партнерів.
2.4. Для того, щоб стати Учасником Акції необхідно відповідати всім вимогам, зазначеним в
п.2.1. цих Правил та протягом Періоду проведення Акції придбати автомобіль модельного ряду
Subaru в «Богдан-Авто Поділ» за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська 3,
що має бути підтверджено наявністю наступного переліку документів:
- розрахункового документу на повну вартість Транспортного засобу (фіскального або товарного
чеку), (надалі – Чек);
- договору купівлі-продажу;
- видаткової накладної;
- акту приймання-передачі автомобіля;
- оригіналу паспорту або документу, що посвідчує особу.
2.5. До участі в Акції допускаються лише Учасники, які купили Транспортний засіб в Періоду
проведення Акції.
2.6. Організатор Акції має право вимагати у Учасників Акції пред'явити перелік документів,
зазначений в п. 2.4 цих Правил, на підставі яких Учасник Акції приймають участь в Акції, в будь-який
момент на власний розсуд.
3. Визначення Переможців Акції:
3.1. Переможці Акції (2 (два) Переможця) будут визначатися 11 листопада 2018 року
шляхом випадкової вибірки з числа всіх Учасникі Акції за допомогою сайту www.random.org.
Результати Акції публікуватимуться за адресою: www.bogdanauto.com.ua.

3.2. Результати проведення Акції, оприлюднені Організатором/ Замовником, є остаточними і не
можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
4. Права та обов’язки Учасників Акції
4.1. Учасники Акції мають право:
4.1.1. Брати участь в Акції в порядку, визначеному Правилами, при умові виконання всіх вимог,
передбачених цими Правилами.
4.1.2. У разі додержання всіх вимог цих Правил та перемоги мають право одержати Заохочення
згідно умов Правил Акції.
4.2. Обов'язки Учасників Акції:
4.2.1. Виконати умови цих Правил та пред’явити Замовнику оригінали документів, зазначені в п.
2.4 цих Правил, а також надати Замовнику копії цих документів.
4.2.2. У разі визнання Учасника Переможцем Акції підписати всі необхідні документи, пов’язані з
отриманням Заохочення.
5. Права та обов’язки Організатора/Замовника Акції
5.1. Організатор/ Замовник Акції мають право:
5.1.1. У випадку порушення Учасниками Акції цих Правил, Організатор/ Замовник Акції мають
право на власний розсуд усунути Учасників від подальшої участі у Акції.
5.1.2. Відмовити у наданні Заохочень та позбавити права отримати відповідні Заохочення
обраним згідно з цими правилами Переможцям Акції, які не пред'явити перелік документів,
зазначений в п. 2.4 цих Правил.
5.1.3. Змінювати умови проведення Акції та ці Правила та/або скасовувати Акцію, повідомивши
про це в порядку, зазначеному в п. 1.9 цих Правил.
5.2. Обов'язки Організатора/ Замовника Акції:
5.2.1. Провести Акцію в порядку, визначеному цими Правилами.
5.2.2. Передати/надати відповідні Заохочення Переможцям Акції, які виконали всі умови,
передбачені цими Правилами.
6. Заохочення за підсумками Акції
6.1. Призовий фонд складається з 2 (двох) пар квитків (загалом - 4 шт.), на концерт
Sting & Shaggy, що відбудеться 14.11.2018 р. в Київському Палаці Спорту.
6.2. Під виграшем 1 (однієї) пари квитків (загалом - 2 шт.) на 1 (одного) переможця
Акції розуміється право їх придбання по 1 грн./шт., в т.ч. ПДВ – 0,17 грн. Податки утримуються
відповідно до чинного Законодавства України.
6.3. Кожен Переможець може отримати тільки 1 (одне) Заохочення у вигляді 1
(однієї) пари квитків (2 шт.) зазначених в п. 6.1. цих Правил.
6.4. Організатор залишає за собою право на власний розсуд змінювати вид/ формат/ кількість
Заохочень, зазначених в п. 6.1 цих Правил з повідомленням про це в мережі Інтернет за адресою:
bogdanauto.com.ua.
6.5. Зовнішній вигляд і зміст Заохочень можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних
матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Переможців Акції.
6.6. Заохочення переможцю Акції вручається:
- після повної оплати однієї одиниці Транспортного засобу;
- передачі Транспортного засобу Учаснику Акції;
- пред’явлення Замовнику оригіналу паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та
підтверджує громадянство України, довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки
платника податків (за наявності) або пред’явлення унесеного запису про відмову від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, а також надання Замовнику копій
вищезазначений документів.
6.7. З моменту передачі Заохочень Переможцям Акції зобов’язання Замовників вважаються
виконаними у повному обсязі. Замовники не відповідають за невиконання Партнерами
(організаторами концерту) чи іншими особами, які надають послуги, своїх зобов’язань перед
Переможцями. Замовник не відповідає за неможливість вручення Заохочень Переможцям у зв’язку з
відмовою останніх надати необхідні документи для отримання Заохочень. У разі такої відмови права
Переможців на отримання Заохочень припиняються. При цьому такі Переможці Акції позбавляються
права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
6.8. У випадку подання Учасником/ Переможцем Акції (або іншої особи) заяви про повернення
Транспортного засобу, придбаного за переліком документів, що став підставою для участі в Акції та
отримання Заохочення, в строки, визначені законом і розірвання при цьому договору купівлі-

продажу такого Транспортного засобу, Учасник втрачає право на участь, а Переможець на
використання отриманого Заохочення.
6.9. Заохочення поверненню чи обміну не підлягають. Виплата грошового еквіваленту
Заохочень не допускається.
6.10. Проїзд до місця отримання Заохочення і в зворотному напрямку та будь-які інші витрати,
що оплачуються Переможцями Акції, компенсації чи поверненню не підлягають.
7. Для отримання Заохочень Переможцю Акції необхідно:
7.1. Пред’явити Організатору/ Замовнику перелік документів, зазначений в п. 2.4 цих Правил,
протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту розміщення інформації про визначення його
Переможцем згідно з цими Правилами будь-яким способом, узгодженим з Організатором/
Замовником.
7.2. У разі неотримання Організатором/ Замовником в період, визначений в п. 7.1 цих Правил, і
документів, в т.ч. інформації, необхідної для отримання Переможцем Заохочення, таке Заохочення
визнається незатребуваним та зазначена особа втрачає право на отримання відповідного
Заохочення. Правилами Акції не передбачено зберігання не затребуваних Заохочень. При цьому
Заохочення не може бути затребувано ним повторно, грошова компенсація Заохочення не
видається. Організатор/ Замовник має право розпорядитися незатребуваним Заохоченням на свій
розсуд.
7.3. Переможець Акції зобов'язаний отримати Заохочення особисто та не має право передавати
своє право на отримання Заохочення третім особам.
8. Прикінцеві положення
8.1. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
8.2. Організатор/ Замовник Акції не вступають у суперечки з-поміж самих Учасників.
8.3. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/ Замовник не зобов’язані вести
листування з потенційними Учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань,
що стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
8.4. Організатор/ Замовник Акції не несуть відповідальності за:
- не надання інформації щодо Переможця Акції на сайті: bogdanauto.com.ua;
- не отримання/ несвоєчасне отримання відомостей/ документів, необхідних для отримання
Заохочення, з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Організатора/ Замовника
причин;
- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасником/ Переможцем Акції обов'язків,
передбачених цими Правилами;
- неотримання Заохочення Переможцем Акції з вини поштової служби.
8.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
- Організатор/ Замовник мають право змінити Правила Акції;
- у випадку визначення Учасника Акції Переможцем, інформація про факт перемоги, а також
прізвище, ім'я, по-батькові Переможця Акції будуть опубліковані на сайті: bogdanauto.com.ua без
додаткової спеціальної згоди Переможця, і таке використання ніяким чином Переможцю не
оплачується;
- Учасник Акції підтверджує свою згоду на здійснення Організатором/ Замовником Акції (їх
уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатора/ Замовника
збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від
Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від
несанкціонованого розповсюдження, як на момент проведення Акції, так і в майбутньому;
- Учасник Акції підтверджує, що умови його згоди на обробку персональних даних, наданих
згідно з цими Правилами, не вимагають окремого повідомлення Учасника про передачу таких даних
від Організатора та/або Замовника третім особам;
- своєю участю в Акції Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданих ним
персональних даних Організатором/ Замовником Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою
метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім
особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища або інших матеріалів про нього з
рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографій за його участі, у засобах
масової інформації, у тому числі в соціальних інтернет мережах, будь-яких друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого
використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором, Замовником
Акції та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308
Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних»;

- своєю участю в Акції, Учасники погоджуються з тим, що їх дані, отримані в період проведення
Акції та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані Організатором та/або
Замовником без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями, для відправлення
інформації, повідомлень тощо;
- Організатор/ Замовник Акції гарантують, що під час збору й подальшого використання
отриманої інформації будуть дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо
недоторканності особистої інформації, захисту персональних даних, а також застосовувати всі
доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації та надавати її лише тим, хто має на це
достатні законні підстави, та у порядку, визначеному чинним законодавством України.
8.6. Організатор/ Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за непроведення Акції, або
невручення Заохочення у випадку настання форс-мажорних обставин (у т.ч. стихійні лиха, пожежі,
паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, терористичні напади, повідомлення про
мінування, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції) або інших
обставин, які унеможливлюють або ускладнюють виконання обов’язків, та не залежать від волі
Організатора/ Замовника.
8.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю
погоджується з даними Правилами Акції.
8.8. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих офіційних умов,
та/або питань, не урегульованих цими офіційними умовами, остаточне рішення приймається
Замовником Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому, рішення
Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.9. Організатор/ Замовник гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників, що мають
право на отримання заохочення у відповідності з цими Правилами.

